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Ordinationsmallar på epilepsiläkemedel (gabapentin, pregabalin) vid 
vissa indikationer tillåter byte på apotek 

Läkemedel med indikationen epilepsi får enligt föreskrift inte bytas ut till ett annat fabrikat på 
apotek. Utbyte får inte göras på grund av att den aktiva substansen har ett snävt terapeutiskt 
intervall, där relativt små förändringar av halten av den aktiva substansen i blodet hos en enskild 
individ kan ha stor klinisk betydelse. 
  
Flera av epilepsiläkemedlen har också andra indikationer, som till exempel neuropatisk smärta och 
generaliserat ångestsyndrom (GAD). Vid dessa indikationer har terapigrupp smärta tillsammans med 
neurologen respektive mallansvariga läkare från psykiatrin bedömt att de eventuella skillnaderna 
mellan fabrikaten inte har någon klinisk betydelse och att byte bör beviljas. Av den anledningen har 
ordinationsmallarna i Cosmic för gabapentin och pregabalin vid indikation neuropatisk smärta och 
pregabalin vid indikation GAD uppdaterats med en informationstext till apoteken (se exempel 
nedan). Även lamotrigin med indikation stämningsstabiliserande har fått motsvarande text. Fler 
indikationer kan tillkomma.  
  

 
  
Observera att utbytet inte är generellt utan att texten måste framgå till apoteken. Texten genereras 
endast vid ordination med hjälp av aktuella ordinationsmallar. Vid ordination utan mall eller vid 
förnyelse av recept får förskrivaren själv lägga till texten.  
  
Apoteken i regionen är informerade om förändringarna i ordinationsmallarna.  

 

 
Ny e-utbildning för läkemedelsautomaten i serviceförrådet 

Nu finns en e-utbildning till den nya läkemedelsautomaten i kompetensverktyget. Utbildningen har 
tagits fram för att underlätta inloggningen av sjuksköterskor genom att minska tiden för utbildningen 
på plats samt att minska antalet personer som vistas i serviceförrådet samtidigt. Du hittar 
utbildningen i kompetensverktyget genom att söka på ”läkemedelsautomat”. 
 
För att få tillgång till läkemedelsautomaten ska e-utbildningen vara genomförd samt att SITHS-kort 
och fingeravtryck ska registreras i läkemedelsautomaten på plats i serviceförrådet. Tidsbokning för 
registrering av SITHS-kort och fingeravtryck görs till Sanna Uppström på Läkemedelsenheten via mail: 
sanna.uppstrom@regionvarmland.se eller via telefon 010-83 190 17.  
 

https://liv.netcompetence.se/Courses/View/9241
mailto:sanna.uppstrom@regionvarmland.se

